
Pas(t) het goed, dan werkt het zoals het moet 

HRI Non invasieve V2 maskers

De Hans Rudolph non-invasieve V2 
beademingsmaskers zijn dé standaard 
op het gebied van mond-neus maskers. 
De zeer zorgvuldig ontwikkelde full face 
maskers zorgen voor een perfecte pasvorm 
zonder lekkages wat het draagcomfort en 
de acceptatie van het masker bij de patiënt 
erg hoog maakt. Het masker is leverbaar in 
een reusable en disposable uitvoering met 
verschillende koppelingen voor diverse 
beademingsmogelijkheden. 

www.mc-europe.nl

voor comfort & veiligheid



Non invasieve V2 maskers van Hans Rudolph zijn  
exclusief verkrijgbaar bij MC Europe

De belangrijkste kenmerken van de Hans Rudolph maskers:

 - Unieke gepatenteerde kin cup wat voorkomt dat het masker zijn positie verliest 
en waardoor er geen voorhoofdstabilisator nodig is; 

 - In 5 maten voor nog betere pasvorm zowel in disposable als reusable uitvoering 
verkrijgbaar. 

 - Maskers zijn zeer licht wat het draagcomfort verhoogt; 

 - Gezicht afdichtende flens met geribbelde overlay voor een gecontroleerde 
beademing. 

 - Het dragen van een bril is mogelijk!

Met het meetlatje meten, is 
het juiste V2 masker weten!

Gebruik altijd het meetlatje van HRI om te 
bepalen welke maat het beste bij de patiënt 
past. Let op dat het HRI masker groter valt dan 
andere op de markt. In sommige gevallen heb-
ben patiënten een maat of zelfs twee maten 
kleiner dan wat ze bij een ander merk hebben 
gedragen. MC Europe biedt grotere maten om 
ervoor te zorgen dat het op een grotere variatie 
aan gezichtstypes past. 

Zet het meetlatje op het diepste punt van
de neusbrug en op de kin. Lees de maat af
ten hoogte van de onderkant van de kin.
Wanneer deze tussen 2 maten valt adviseren
wij de kleinste maat te kiezen.



6500 Serie disposable en 7500 Serie re-usable uitvoering 
Oro-Nasal-NIV-Masker: bedoeld om een patiënt interface te bieden voor toepassingen van 
niet-invasieve beademing. Het masker is bedoeld voor gebruik bij volwassenen (> 30 kg) in 
ziekenhuizen en andere klinische instellingen als accessoire bij beademingstoestellen met 
adequate alarm- en veiligheidssystemen voor beademingsfalen en die bedoeld zijn om 
positieve drukbeademing toe te dienen voor de behandeling van respiratoir falen of respiratoire 
insufficiëntie. 

GROEN  N.I.V. Non-invasieve Beademing
Voor gebruik met IC-beademingsapparaat. 
Deze swivels bevatten GEEN CO2-ventilatie, GEEN anti-
verstikkingsklep.
Swivels verkrijgbaar in 22 mm binnendiameter. 
Gesloten systeem zonder uitademopening in de connector.

BLAUW CPAP / BILevel CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure) en Bi-Level-beademing.
Met anti-verstikkingsklep (AAV); de veiligheidsklep gaat open 
bij een druk lager dan 3 cm H2O. Met uitademopening in 
de connector. Geïntegreerde stille CO2-ventilatie en anti-
verstikkingsventiel. Slangen met snelsluiting.

6600 Serie disposable 7600 Serie uitvoering  
Oro-Nasal CPAP / BiLevel-Masker, dat een passieve uitlaatpoort met continue flow bevat. Het is ideaal 
voor gebruik in een thuissituatie. Daarnaast is het bedoeld voor gebruik bij volwassenen (> 30 kg) 
in verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere klinische omgevingen met CPAP / BiLevel-machines 
voor obstructieve slaapapneu-behandeling en voor gebruik met andere soortgelijke toestellen 
gebruikmakend van configuratie met masker uitlaatpoort met een minimum van 3 cm H20 druk op 
masker. 

GEEL  BiLevel-beademing en andere NIV-modi die één 
anti-verstikkingsklep vereisen.
Met anti-verstikkingsklep (AAV), de veiligheidsklep gaat open 
bij een druk lager dan 3 cm H2O. Zonder uitademopening 
in de connector. Geïntegreerde functie voor anti-verstikking. 
Quick release-slangfunctie.

6700 disposable en 7700 serie uitvoering uitvoering 
Oro-Nasal BiLevel-Masker, dat GEEN passieve uitlaatpoort met continue flow heeft. Het is bedoeld 
voor gebruik bij volwassenen (> 30 kg) in ziekenhuizen en andere klinische omgevingen met BiLevel-
machines voor obstructieve slaapapneu-behandeling en voor gebruik met andere soortgelijke 
beademingstoestellen die een uitlaatpoort in het circuit hebben in plaats van het masker en minimum 3 
cm H20 druk bieden op het masker. 

V2™ serie maskers: beschikbaar in drie 
verschillende kleurgecodeerde 360° swivels



Wilt u meer informatie of uw medewerkers kosteloos trainen?
Neem contact op met het Customer Service Team van 
MC Europe. Ze helpen u graag verder!

Roermondseweg 82, 6004 AT Weert

+31(0)495 452238
info@mc-europe.nl

www.mc-europe.nl

 - Een uniek systeem voor een lekvrij gebruik van naso-maagslangen.
 - Afgeleid van de praktijk en ontwikkeld in nauwe samenwerking met intensive care-specialisten en
 - verpleegkundigen.
 - De bijbehorende maskers omvatten toepassingen voor enkelvoudige en bilevel CPAP, niet-invasieve beademing en 

andere klinische of onderzoeksomgevingen door individuen
 - Wereldwijd uniek product
 - Zorgt voor een afdichting tussen het masker, maagsonde en de huid van de patiënt
 - Disposable
 - Eenmalig gebruik
 - Huidvriendelijke kleefstof
 - Thermoplastisch elastomeer
 - Zekering sonde – en luchtafsluiting
 - Wordt schoon en niet-steriel geleverd

Metro Seal™
De Metro Seal is bedoeld voor gebruik met elk Hans 

Rudolph oro-nasaal masker van elk formaat wanneer het 
nodig is om een accessoireslang (12 tot 18 French) onder 
het masker door te voeren en vast te zetten aan de neus- 

of orale openingen van de patiënt van ergens buiten 
het masker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan neussondes of 

slokdarm balloncatheters etc.

GROEN N.I.V. Non-invasieve Beademing
22 mm ID (Female)

Large Medium Small Extra-Small Petite

6500 V2™  disposable 23113530 23113531 23113532 23113533 23113534

7500 V2™  reusable 23113510 23113511 23113512 23113513 23113514

BLAUW CPAP / BILevel CPAP 
(Continuous Positive Airway Pressure) 
& Bi-Level-beademing 22mm OD (Male)

Large Medium Small Extra-Small Petite

6600 V2™  disposable 23113555 23113556 23113557 23113558 23113559

7600 V2™  reusable 23113485 23113486 23113487 23113488 23113489

GEEL BiLevel-beademing en andere 
NIV-modi die één antiverstikkingsklep 
vereisen. 22mm ID

Large Medium Small Extra-Small Petite

6700 V2™  disposable (Female) 23113550 23113551 23113552 23113553 23113554

7700 V2™  reusable 23113500 23113501 23113502 23113503 23113504

* de maatvoering voor HRI  maskers wijkt af van de maatvoering van andere aanbieders. Gebruik de sizing gauze bij de keuze voor de juiste maat.


